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PENDAHULUAN 

 
Sistem Apikasi Arsip Digital Berbasis Web adalah sebuah aplikasi yang 

dirancang untuk menangani proses pencatatan data kepegawaian dan 

mengolah penataan (manage) data kepegawaian dengan menghasilkan data 

pegawai. Data pegawai yang dihasilkan dapat dijadikan pijakan untuk 

pengaturan dan pengembangan di lingkup Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang lebih baik. 

 

Sistem Apikasi Arsip Digital, sistem informasi yang pengelolaannya oleh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan visi yang hendak dicapai oleh 

Sistem Apikasi Arsip Digital adalah menjadi penyelenggara PUSAT DATA 

KEPEGAWAIAN dan ARSIP DIGITAL yang. Pegawai Sistem Apikasi Arsip 

Digital yang diregistrasi mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon sehingga 

dimasa kini dan yang akan datang sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk 

menggali data dan informasi yang akurat dan terkini. 
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SPESIFIKASI TEKNIS/FITUR  
 

 
PERANGKAT KERAS 

  

Perangkat keras dapat menjalankan aplikasi ini sebagai berikut : 

 

1. Komputer Personal (Desktop atau Notebook) – (Direkomendasikan) 

2. Tablet 

3. Smartphone 

 

 

PERANGKAT LUNAK 

  

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan perangkat 

keras tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

Sistem Operasi : 

1. Microsoft Windows XP / 7 / 8 untuk Komputer Personal 

2. Android untuk Tablet dan Smartphone 

3. MacOS untuk MacBook, iPad dan iPhone 

4. Windows Phone untuk tablet dan smartphone berbasis Windows 

 

SPESIFIKASI APLIKASI 

 

Sistem Operasi : Windows XP atau diatasnya  

Webserver : IIS 

Bahasa Pemrograman : ASP 

Framework : Boot Scrap, JQuery 

Web Design : HTML 
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SPESIFIKASI TEKNIS/FITUR 

 

1. Manajemen User : 1 

2 

3 

Admin 

Operator OPD 

Pegawai 

 

    

2. Input Data Kepegawaian :  1 SK CPNS 

  2 SK PNS 

  3 STTPL Pra Jabatan, Diklat 

Kepimpinan, Fungsional dan 

Teknis 

  4 Surat Sumpah/Janji PNS 

  5 SK Penempatan (CPNS s/d 

terakhir) 

  6 SK Kenaikan Pangkat / 

Golongan (Awal s/d teraKhir) 

  7 SK Jabatan (awal s/d terakhir) 

  8 Surat Pernyataan Pelantikan 

Menduduki Jabatan (awal s/d 

terakhir) 

  9 SK Mutasi (awal s/d terakhir) 

  10 SK Pensiun 

  11 SK Penggantian Nama 

  12 SK Perubahan NIP 

  13 Penilaian DP3 (2 tahun 

terakhir) 

  14 Penetapan Angka Kredit 

(Jabatan Fungsional Tertentu) 

  15 KP4 

  16 KARPEG / KPE 



7 

 

  17 KARIS/KARSU 

  18 Satya Lencana dan 

Penghargaan lainnya 

  19 PWP 

  20 SK Impassing Gaji (awal s/d 

terakhir) 

  21 ASKES 

  22 TASPEN 

  23 Surat Keterangan Cuti (tahun 

terakhir) 

  24 Kartu Kendali Cuti Pegawai 

(tahun terakhir) 

  25 Surat Penjatuhan Hukuman 

Disiplin 

  26 Surat Nikah 

  27 Akta Kelahiran Anak 

  28 Surat keputusan Perceraian 

dari  Pengadilan 

  29 Surat Keterangan Kematian 

  30 Ijazah SD s/d terakhir 

  31 Surat Izin Belajar / Tugas 

Belajar 

  32 Sertifikat Penyesuain Ijazah 

  33 Sertifikat Seminar, Diklat 

Umum, Simposium dan Kursus 

Lainnya 

3. Pencarian Data : 1 

2 

Nama 

NIP 

4. Format Upload Data : PDF, JPG, dll 

5. Proses Pencetakan  
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KONEKSI INTERNET 

  

Internet (Interconnected Network) merupakan suatu jaringan yang 

menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya diseluruh dunia. Melalui 

Internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berbagi dan 

memperoleh informasi.  Dengan semakin berkembangnya pemanfaatan 

internet di dunia menjadikan internet seolah-oleh menjadi dunia sendiri 

sehingga sering disebut sebagai dunia maya (cyberspace).  

 

Internet adalah suatu sistem jaringan komunikasi komputer global yang saling 

terhubung dengan menggunakan standar Transmission Control Protokol / 

Internet Protokol (TCP/IP). Koneksi internet dapat diperoleh dengan cara kita 

membeli kuota atau berlangganan di penyedia jasa internet (ISP), semakin 

mahal “pada umumnya semakin handal” untuk digunakan. Terdapat beberapa 

jenis layanan yang umumnya sering digunakan yaitu : 

1. Koneksi Mobile yaitu layanan koneksi internet menggunakan frekwensi 

radio GSM atau CDMA. Contohnya : Telkomsel, Indosat, 3, Bolt dan lain-lain. 

2. Koneksi tetap layanan koneksi internet menggunakan Jaringan Kabel 

Telepon Rumah (fixed line). Contohnya : Telkom Speedy 

3. Koneksi tetap layanan koneksi internet menggunakan Jaringan Kabel Serat 

Optik, contohnya : biznet, firstmedia dan lain-lain. 

 

 

PERAMBAN WEB 

  

Web browser (browser), peramban ramatraya disebut juga penjelajah web, 

adalah perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi 

dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web. Menu bar 

browser memiliki beberapa fasilitas seperti membuka halaman baru, 

menyimpan copy halaman yang kita kehendaki, cetak halaman, menyimpan 

riwayat atau halaman-halaman yang pernah kita kunjungi, bookmark alamat, 

serta pengaturan browser.   Bagian browser yang paling sering digunakan 

adalah alamat web (Address Bar) yaitu bagian browser untuk mengentri 
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alamat web yang akan dituju/dijelajahi. Daftar peramban web populer yang 

dapat digunakan antara lain adalah : 

1. Google Chrome – (Direkomendasikan) 

2. Mozilla Firefox – (Direkomendasikan) 

3. Internet Explorer 

4. Opera 

 

 

PEGAWAI APLIKASI 

 

Sistem Apikasi Arsip Digital Berbasis Web memiliki level user yang sudah 

diatur secara rapi dengan tingkat keamanan, sehingga setiap Pegawai dapat 

mengakses atau mengelola data masing-masing, level Pegawai pada aplikasi 

Sistem Apikasi Arsip Digital Berbasis Web meliputi : 

 

1. Administrator : adalah seorang user yang memiliki kuasa tertinggi 

terhadap data-data pada aplikasi Sistem Aplikasi Arsip Digital Berbasis 

Web, user administrator dapat melakukan semua proses pada aplikasi, 

mulai dari pembuatan data referensi sampai proses akhir, dan user level 

Administrator dapat melihat semua data-data pada aplikasi tersebut. 

2. Operator OPD : adalah seorang user yang memiliki kuasa tertentu sesuai 

bidang kerja operator tersebut. 

3. Pejabat : adalah seorang user yang memiliki kuasa. 

4. Pegawai : adalah seorang user yang memiliki hak akses terhadap data-

data masing-masing pegawai. Setiap pegawai dapat memasukkan data 

usulan-usulan yang akan diteruskan ke database kepegawaian. 
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MENJALANKAN SISTEM 
 

Sistem Apikasi Arsip Digital Berbasis Web merupakan aplikasi yang dapat 

berjalan di berbagai platform (multi platform). Untuk membuka aplikasi ini 

Pegawai dapat menjalankan melalui jendela browser-browser modern saat ini 

seperti Mozilla, Chrome, Opera atau Safari. Untuk masuk ke halaman Sistem 

Apikasi Arsip Digital Berbasis Web, Pegawai pertama kali harus masuk ke 

website  bkpsdmd.babelprov.go.id. 

Untuk menggunakan aplikasi ini, Pegawai harus terlebih dahulu terdaftar 

atau terigistrasi ke dalam sistem. Untuk mendaftar, Pegawai harus meng-klik 

link Buat Akun Baru.  

 

 
 

Setelah itu Pegawai akan diarahkan pada halaman pencarian pegawai, 

pencarian pegawai dilakukan dengan menggunakan nomor induk pegawai. 

dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 
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Masukan nomor induk pegawai, Pegawai akan diarahkan pada halaman 

pemberitahuan jika nomor induk pegawai benar, pegawai dapat melanjutkan 

pendaftaran. Dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 

 

  
 

Pegawai akan diarahkan pada halaman pemberitahuan jika nomor induk 

pegawai salah, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Setelah itu Pegawai akan diarahkan pada halaman aturan dan kebijakan, dapat 

dilihat seperti gambar dibawah ini. 
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Ada beberapa aturan dan kebijakan yang harus ditaati oleh Pegawai, aplikasi 

ini digunakan dan dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta 

dapat digunakan oleh semua pegawai yang terdata pada database yang 

menggunakan sistem aplikasi arsip digital. Dengan mengklik tombol 

 aplikasi akan memandu Pegawai melalui beberapa proses dan 

membuat data jauh lebih valid serta akan mempercepat proses menjadi lebih 

sederhana, Pegawai hanya memberikan beberapa data untuk menyelesaikan 

pendaftaran.  
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Setelah terisi semua data yang diminta, Pegawai dapat meng-klik tombol 

 . Apabila tidak terjadi kesalahan dalam pengisian maka sistem akan 

membawa Pegawai pada halaman seperti dibawah ini. 

 

 
 

Jika Pegawai telah berhasil melakukan pendaftaran dapat langsung 

melanjutkan dengan meng-klik tombol .  

Untuk Pegawai yang telah terdaftar, dapat masuk pada halaman utama 

aplikasi. Pada halaman ini Pegawai akan diminta untuk mengisi username 

dan password Pegawai untuk keperluan login. 

 

Ada 3 (tiga) jenis bentuk akses yang diberikan pada Pegawai web untuk 

mengakses Sistem Aplikasi Arsip Digital ini, yaitu akses yang diberikan 

untuk pegawai sebagai user, operator OPD dan akses yang digunakan oleh 
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administrator untuk mengatur aplikasi. Pada buku panduan ini akan dibahas 

hak akses untuk user, operator OPD dan administrator, pembahasan pertama 

hak akses untuk user. 

 

PEGAWAI WEB (PEGAWAI) 

 

Seorang pegawai akan berada pada profil pegawai, dimana pada halaman ini 

telah disediakan daftar pegawai untuk mempermudah pegawai dapat 

langsung mengubah dan menambah data pegawai. Dapat dilihat pada gambar 

seperti dibawah ini. 
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Pegawai yang telah login/masuk kedalam aplikasi akan 

diarahkan pada halaman dashboard. Pada halaman 

dashboard ini disediakan panel pilihan disebelah kiri, 

dapat dilihat pada gambar disebelah ini: 

Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

DATA INDUK 

Data induk yang tersedia di Sistem Aplikasi Arsip Digital 

Berbasis Web ini ada beberapa Menu sebagai berikut : 

1. DATA PEGAWAI : 

a. Profile Pegawai 

Data induk adalah data-data pegawai sesuai dengan masing-masing 

pegawai, pada data induk juga dapat menampilkan Data Riwayat Hidup 

per pegawai. 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Halaman ini 

menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang sudah 

diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung dengan 

database kepegawaian. 

 

b. Data Pendidikan terakhir 

Untuk memulai kegiatan menginput data pendidikan terakhir 

dilakukan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Pendidikan terakhir yang dapat diisi dalam aplikasi yaitu pendidikan 

yang ijazah pegawainya sudah diakui oleh pemerintah provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Pegawai menyerahkan bukti yang telah 

diakui dan data akan langsung diperbarui oleh admin BKPSDMD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada halaman  Form Pendidikan 

Terakhir, pegawai dapat memeriksa pengisian data. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

c. Data CPNS dan PNS 

Untuk memulai kegiatan menginput data CPNS dan PNS, pegawai dapat 

langsung memilih Data Pegawai dan kemudian pilih sub menu CPNS 

dan PNS. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form Data 
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CPNS dan PNS, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Halaman ini 

menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang sudah 

diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung dengan 

database kepegawaian.   

 

d. Riwayat Jabatan 

Untuk memulai kegiatan menginput data Riwayat Jabatan, pegawai 

dapat langsung memilih Data Pegawai dan kemudian pilih sub menu 

Riwayat Jabatan. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form 

Riwayat Jabatan, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang 

tersimpan akan tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.  Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus. Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai 
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mengklik tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman 

ubah data riwayat jabatan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat jabatan pada 

halaman tabel riwayat jabatan , halaman ini  dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

2. DATA KELUARGA : 

a. Suami/Istri 

Untuk memulai kegiatan menginput data Suami/Istri, pegawai dapat 

langsung memilih Data Keluarga dan kemudian pilih sub menu 

Suami/Istri. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form 

Suami/Istri, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang 

tersimpan akan tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.  Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat suami/istri. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat suami/istri pada 

halaman tabel riwayat suami/istri, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

b. Anak 

Untuk memulai kegiatan menginput data Anak, pegawai dapat langsung 

memilih Data Keluarga dan kemudian pilih sub menu Anak. Pegawai 

akan langsung diarahkan pada halaman form Anak, pegawai dapat 

memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.  Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  
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Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat Anak. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat anak pada 

halaman tabel riwayat anak, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

c. Bapak dan Ibu Kandung 

Untuk memulai kegiatan menginput data bapak dan ibu kandung, 

pegawai dapat langsung memilih Data Keluarga dan kemudian pilih sub 

menu bapak dan ibu kandung. Pegawai akan langsung diarahkan pada 

halaman form bapak dan ibu kandung, pegawai dapat memulai 

mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.  Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat bapak dan ibu kandung. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 



25 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat bapak dan ibu 

kandung pada halaman tabel riwayat bapak dan ibu kandung, halaman 

ini dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

d. Bapak dan Ibu Mertua 

Untuk memulai kegiatan menginput data bapak dan ibu mertua, 

pegawai dapat langsung memilih Data Keluarga dan kemudian pilih sub 

menu bapak dan ibu mertua. Pegawai akan langsung diarahkan pada 

halaman form bapak dan ibu mertua, pegawai dapat memulai 

mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.  Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat bapak dan ibu mertua. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat bapak dan ibu 

mertua pada halaman tabel riwayat bapak dan ibu mertua, halaman ini 

dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

e. Saudara Kandung 

Untuk memulai kegiatan menginput data saudara kandung, pegawai 

dapat langsung memilih Data Keluarga dan kemudian pilih sub menu 

saudara kandung. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman 

form saudara kandung, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat saudara kandung. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat saudara kandung 

pada halaman tabel riwayat saudara kandung, halaman ini dikhususkan 

untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

f. Saudara Ipar 

Untuk memulai kegiatan menginput data saudara ipar, pegawai dapat 

langsung memilih Data Keluarga dan kemudian pilih sub menu saudara 

ipar. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form saudara 

ipar, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  
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Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat saudara ipar. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat saudara ipar pada 

halaman tabel riwayat saudara ipar, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

3. DATA PENDIDIKAN : 

a. Pendidikan Umum 

Untuk memulai kegiatan menginput data pendidikan umum, pegawai 

dapat langsung memilih Data Pendidikan dan kemudian pilih sub menu 

pendidikan umum. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman 

form pendidikan umum, pegawai dapat memulai mengisikan data. 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat pendidikan umum. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat pendidikan 

umum pada halaman tabel riwayat pendidikan umum, halaman ini 

dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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b. Diklat Struktural 

Untuk memulai kegiatan menginput data diklat struktural, pegawai 

dapat langsung memilih Data Pendidikan dan kemudian pilih sub menu 

diklat struktural. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form 

diklat struktural, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat diklat struktural. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat diklat struktural 

pada halaman tabel riwayat diklat struktural, halaman ini dikhususkan 

untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

c. Diklat Fungsional 

Untuk memulai kegiatan menginput data diklat fungsional, pegawai 

dapat langsung memilih Data Pendidikan dan kemudian pilih sub menu 

diklat fungsional. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form 
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diklat fungsional, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  
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Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat diklat fungsional. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat diklat fungsional 

pada halaman tabel riwayat diklat fungsional, halaman ini dikhususkan 

untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

d. Diklat Teknis 

Untuk memulai kegiatan menginput data diklat teknis, pegawai dapat 

langsung memilih Data Pendidikan dan kemudian pilih sub menu diklat 

teknis. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form diklat 

teknis, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat diklat teknis. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat diklat teknis pada 

halaman tabel riwayat diklat teknis, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

e. Kursus/Workshop/Seminar 

Untuk memulai kegiatan menginput data kursus/workshop/seminar, 

pegawai dapat langsung memilih Data Pendidikan dan kemudian pilih 

sub menu kursus/workshop/seminar. Pegawai akan langsung 

diarahkan pada halaman form kursus/workshop/seminar, pegawai 
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dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 

 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  
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Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat kursus/workshop/seminar. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat 

kursus/workshop/seminar pada halaman tabel riwayat 

kursus/workshop/seminar, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

f. Penataran 

Untuk memulai kegiatan menginput data penataran, pegawai dapat 

langsung memilih Data Pendidikan dan kemudian pilih sub menu 

penataran. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form 

penataran, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat penataran. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat penataran pada 

halaman tabel riwayat penataran, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

4. DATA LAINNYA : 

a. Pengalaman Kerja 

Untuk memulai kegiatan menginput data pengalaman kerja, pegawai 

dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu 

pengalaman kerja. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman 

form pengalaman kerja, pegawai dapat memulai mengisikan data. 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat pengalaman kerja. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat pengalaman kerja 

pada halaman tabel riwayat pengalaman kerja, halaman ini 

dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

b. Keterangan Fisik 

Untuk memulai kegiatan menginput data keterangan fisik, pegawai 

dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu 

keterangan fisik. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form 

keterangan fisik, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat keterangan fisik. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat keterangan fisik  

pada halaman tabel riwayat keterangan fisik, halaman ini dikhususkan 

untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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c. Penugasan Keluar Negeri 

Untuk memulai kegiatan menginput data penugasan keluar negeri, 

pegawai dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub 

menu penugasan keluar negeri. Pegawai akan langsung diarahkan pada 

halaman form penugasan keluar negeri, pegawai dapat memulai 

mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat penugasan keluar negeri. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat penugasan keluar 

negeri pada halaman tabel riwayat penugasan keluar negeri, halaman 

ini dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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d. Cuti Pegawai 

Untuk mengajukan usulan cuti pegawai dapat di lakukan dengan 

aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi cuti pegawai dengan operator di 

setiap OPD, dimana data cuti yang diinput akan langsung masuk 

kedalam database kepegawaian. 

 

 
 

e. DP-3 

Untuk memulai kegiatan menginput data DP-3, pegawai dapat langsung 

memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu DP-3. Pegawai 

akan langsung diarahkan pada halaman form DP-3, pegawai dapat 

memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat DP-3. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat DP-3 pada 

halaman tabel riwayat DP-3, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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f. Penilaian SKP 

Untuk memulai kegiatan menginput data penilaian SKP, pegawai dapat 

langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu penilaian 

SKP. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form penilaian 

SKP, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat penilaian SKP. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat penilaian SKP 

pada halaman tabel riwayat penilaian SKP, halaman ini dikhususkan 

untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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g. Penguasaan Bahasa 

Untuk memulai kegiatan menginput data penguasaan bahasa, pegawai 

dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu 

penguasaan bahasa. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman 

form penguasaan bahasa, pegawai dapat memulai mengisikan data. 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  
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Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat penguasaan bahasa. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat penguasaan 

bahasa pada halaman tabel riwayat penguasaan bahasa, halaman ini 

dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

h. Tanda Jasa/Penghargaan 

Untuk memulai kegiatan menginput data tanda jasa/penghargaan, 

pegawai dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub 

menu tanda jasa/penghargaan. Pegawai akan langsung diarahkan pada 

halaman form tanda jasa/penghargaan, pegawai dapat memulai 

mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat tanda jasa/penghargaan. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 
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Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat tanda 

jasa/penghargaan pada halaman tabel riwayat tanda 

jasa/penghargaan, halaman ini dikhususkan untuk menghapus data 

yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam database. Dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

i. Historical Gol/Ruang 

Untuk memulai kegiatan menginput data historical gol/ruang, pegawai 

dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu 

historical gol/ruang. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman 

form tanda historical gol/ruang, pegawai dapat memulai mengisikan 

data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 
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dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat historical gol/ruang. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat tanda historical 

gol/ruang pada halaman tabel riwayat historical gol/ruang, halaman ini 

dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah 

tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

j. Historical Kepangkatan 

Untuk memulai kegiatan menginput data historical kepangkatan, 

pegawai dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub 

menu historical gol/ruang. Pegawai akan langsung diarahkan pada 
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halaman form historical kepangkatan, pegawai dapat memulai 

mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  
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Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat historical kepangkatan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat historical 

kepangkatan pada halaman tabel riwayat historical kepangkatan, 

halaman ini dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan 

telah tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 
 

k. Hukuman Disiplin Pegawai 

Untuk form hukuman disiplin pegawai di lakukan dengan aplikasi yang 

berbeda yaitu aplikasi hukuman disiplin pegawai yang diisi operator 

BKPSDMD, dimana data hukuman disiplin yang diinput akan langsung 

masuk kedalam database kepegawaian. Dimana data hukuman disiplin 

akan tampil di setiap pegawai. 
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l. Keanggotaan Organisasi 

Untuk memulai kegiatan menginput data keanggotaan organisasi, 

pegawai dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub 

menu keanggotaan organisasi. Pegawai akan langsung diarahkan pada 

halaman form keanggotaan organisasi, pegawai dapat memulai 

mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 



62 

 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat keanggotaan organisasi. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat keanggotaan 

organisasi pada halaman tabel riwayat keanggotaan organisasi, 

halaman ini dikhususkan untuk menghapus data yang tidak sesuai dan 

telah tersimpan didalam database. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 
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m.  Historical Mutasi 

Untuk memulai kegiatan menginput data historical mutasi, pegawai 

dapat langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu 

historical mutasi. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman 

form historical mutasi, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat historical mutasi. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat historical mutasi 

pada halaman tabel riwayat historical mutasi, halaman ini dikhususkan 

untuk menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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n. Angka Kredit 

Untuk memulai kegiatan menginput data angka kredit, pegawai dapat 

langsung memilih Data Lainnya dan kemudian pilih sub menu angka 

kredit. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman form angka 

kredit, pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang tersimpan akan 

tampil pada bagian bawah formulir isian, dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian. Dimana isian data dapat diedit dan 

dihapus.  

Untuk dapat mengubah data yang telah diinput, pegawai mengklik 

tombol  dimana pegawai diarahkan pada halaman ubah data 

riwayat angka kredit. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data yang telah disimpan akan tampil ditabel riwayat angka kredit pada 

halaman tabel riwayat angka kredit, halaman ini dikhususkan untuk 

menghapus data yang tidak sesuai dan telah tersimpan didalam 

database. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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5. RIWAYAT CUTI : 

Untuk mengajukan usulan cuti pegawai dapat di lakukan dengan aplikasi 

yang berbeda yaitu aplikasi cuti pegawai dengan operator di setiap OPD, 

dimana data cuti yang diinput akan langsung masuk kedalam database 

kepegawaian. 

 

 
 

6. BILIK ADUAN : 

Untuk melaporkan masalah yang dialami oleh pegawai saat menggunakan 

aplikasi, pegawai dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan 

yaitu bilik aduan. 
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7. PENGAJUAN GAJI BERKALA : 

Pegawai akan berada pada profil pegawai, dimana pada halaman ini telah 

disediakan menu kenaikan gaji berkala untuk mempermudah Pegawai 

dapat langsung mengajukan gaji berkala dengan memilih menu yang telah 

disediakan. 

 

a. Modul SK KGB Terakhir (OPD) 

Untuk memulai kegiatan menginput data kenaikan gaji berkala, 

Pegawai dapat langsung memilih . Pegawai akan 

langsung diarahkan pada halaman  Form Riwayat Gaji Berkala, Pegawai 

dapat memulai mengisikan data. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 
 

Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang 

tersimpan akan tampil pada bagian bawah formulir isian.  
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Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.   

 

b. Modul SK Pangkat Terakhir (OPD) 

Untuk memulai kegiatan menginput data kenaikan gaji berkala, 

Pegawai dapat langsung memilih “SK Pangkat Terakhir” pada menu 

diatas. Pegawai akan langsung diarahkan pada halaman  Form Riwayat 

Pangkat Terakhir, Pegawai dapat memulai mengisikan data. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Setelah data diinput, Pegawai dapat langsung menyimpan data yang 

telah diinput dengan meng-klik tombol . Isian data yang 

tersimpan akan tampil pada bagian bawah formulir isian. 

 

 
 

 

Halaman ini menampilkan data yang sudah disimpan, semua data yang 

sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung 

dengan database kepegawaian.   

 

8. ATASAN LANGSUNG : 

Pada profil pegawai, dimana pada halaman ini telah disediakan menu 

atasan langsung dimana fasilitas ini disediakan untuk mencetak cuti. Form 

atasan langsung waji diisi oleh semua pegawai yang berada dalam 

pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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Seorang pegawai akan berada pada profil pegawai, dimana pada halaman ini 

telah disediakan daftar pegawai untuk mempermudah pegawai dapat 

langsung mengubah dan menambah data pegawai. Dapat dilihat pada gambar 

seperti dibawah ini. 

 

 
 

Pegawai yang telah memperbarui data kepegawaiannya kedalam aplikasi akan 

diarahkan pada upload berkas. Pada halaman upload berkas ini disediakan 

upload berkas sesuai dengan data yang telah ditambah atau diperbarui 

sebelumnya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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9. UPLOAD BERKAS 

Pegawai dapat langsung mengklik button  Jika menu upload 

berkas di klik maka akan muncul halaman, seperti yang terlihat pada 

gambar dibawah ini : 
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10. DRH PEGAWAI 

Pegawai dapat langsung mengklik button  Jika menu DRH 

Pegawai di klik maka akan muncul halaman, seperti yang terlihat pada 

gambar dibawah ini : 
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11. INDEKS PROF ASN 

Pegawai dapat langsung mengklik button  Jika menu Indeks 

Prof ASN di klik maka akan muncul halaman, seperti yang terlihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Profil Pengguna 

Jika menu profil pengguna di klik maka akan muncul halaman profil, seperti 

yang terlihat pada gambar dibawah ini :  

 

 
 

Pada halaman profil pengguna, pegawai dapat merubah isi di profil pengguna 

dengan memasukan perubahan pada setiap menu formnya. Jika sudah 

merubah isi form dan akan melakukan perubahan maka klik tombol “Proses 

Data”, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Setting Pengguna 

Pada menu setting pengguna, jika di klik maka akan muncul halaman form 

ubah profil, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :  
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Pada halaman ini pegawai dapat memilih menu yang telah disediakan, 

pegawai dapat merubah password dan informasi pengguna begitu juga dengan 

hak akses atau otoritas pengguna dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Sumbang Saran 

Fasilitas ini berfungsi agar pengguna dapat mengirim dan menerima pesan 

antar pengguna, pesan anda tidak diperlihatkan pada pengguna lainnya.  
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Ada beberapa fungsi yang dapat dijelaskan, yaitu: 

1. Pesan Masuk  

Menu dimana pengguna dapat melihat pesan-pesan dari pengguna lain. Ada 

dua jenis bentuk pesan yang ada pada list pesan, yaitu terbaca dan belum 

terbaca, jika belum terbaca icon pada list pesan terlihat seperti , jika 

pesan sudah terbaca maka icon pada list pesan terlihat seperti . Semua 

pesan yang masuk dapat dilihat atau dihapus, cara kerjanya mirip dengan 

Inbox pada email Anda. 

 

 
 

2. Pesan Keluar  

Pesan keluar merupakan halaman yang berisi pesan-pesan yang pengguna 

kirimkan ke pengguna lainnya. Pengguna dapat melihat pesan yang telah 

dikirim, pesan akan tetap berada dalam pesan keluar sampai penerima 

menghapus pesan tersebut. 

 

 
 

3. Tambah Teman 

Fasilitas ini seperti halaman kontak, pengguna dapat menambahkan atau 

menghapus teman dari daftar kenalan. Pengguna dapat memblokir kiriman 

dari teman tertentu yang tidak diinginkan. 
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4. Tulis Pesan 

Tulis pesan merupakan fasilitas untuk menulis pesan kemudian 

mengirimkannya ke admin desa/kelurahan. 

 

 

Keluar Aplikasi 

Jika menu keluar aplikasi di klik maka pegawai akan keluar dari aplikasi, 

seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :  
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PYB WEB (PEJABAT YANG BERWENANG) 

 

Seorang pejabat akan berada pada halaman data pegawai, dimana pada 

halaman ini telah disediakan data pegawai untuk mempermudah pejabat 

dapat langsung melihat data pegawai. Dapat dilihat pada gambar seperti 

dibawah ini. 
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Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah data pegawai yang 

berdasarkan jabatan setiap pegawai. Pada halaman ini, disaat ada perubahan 

data oleh admin SIMADIG data pegawai secara otomatis, dapat dilihat seperti 

gambar dibawah ini: 

 

 
 

Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat mendownload dengan meng-

klik tombol  . Data dapat disimpan dalam bentuk Excel, data yang 

disimpan akan tersimpan didalam media penyimpanan.  

 

 

 

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Tenaga Pendidik, Kependidikan Dan 

Kesehatan 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah data pegawai yang 

berdasarkan jabatan tenaga pendidik, kependidikan dan kesehatan setiap 
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OPD. Pada halaman ini, disaat ada perubahan data oleh admin SIMADIG data 

pegawai secara otomatis, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Diklat PIM 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah pegawai yang telah 

mengikuti diklat PIM I, II, III dan IV, informasi jumlah pegawai yang telah 

mengikuti diklat PIM tampil berdasarkan data didalam database kepegawaian 

dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 

 

 
 

Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat melihat dan mendownload 

dengan meng-klik tombol . Dengan meng-klik , data dapat 

disimpan dalam bentuk Excel, data yang disimpan akan tersimpan didalam 

media penyimpanan.  
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Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah pegawai berdasarkan 

pendidikan, informasi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan tampil 

berdasarkan data didalam database kepegawaian dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini: 

 

 

Untuk mengajukan perubahan gelar atau perubahan tingkat pendidikan, 

pengajuan perubahannya dapat di lakukan operator SIMADIG, dimana data 

pendidikan yang diinput akan langsung masuk kedalam database 

kepegawaian. Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat melihat dengan 

meng-klik tombol . Dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 
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Tabel Hukuman Disiplin 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah pegawai berdasarkan 

hukuman disiplin, informasi jumlah pegawai berdasarkan hukuman disiplin 

tampil berdasarkan data didalam database kepegawaian dapat dilihat seperti 

gambar dibawah ini: 

 
 

Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat melihat dan mendownload 

dengan meng-klik tombol . Dengan meng-klik , data dapat 

disimpan dalam bentuk Excel, data yang disimpan akan tersimpan didalam 

media penyimpanan. 
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Tabel Data Pegawai Berdasarkan Sertifikat Barang/Jasa 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah pegawai yang telah 

mengikuti sertifikat barang/jasa, informasi jumlah pegawai yang telah 

mengikuti sertifikat barang/jasa tampil berdasarkan data didalam database 

kepegawaian dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 
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Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat melihat dan mendownload 

dengan meng-klik tombol . Dengan meng-klik , data dapat 

disimpan dalam bentuk Excel, data yang disimpan akan tersimpan didalam 

media penyimpanan.  
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Tabel Data Pegawai Berdasarkan Tugas Belajar dan Izin Belajar 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah pegawai yang telah 

mengajukan surat tugas belajar dan izin belajar, informasi jumlah pegawai 

yang telah mengajukan surat tugas belajar dan izin belajar tampil berdasarkan 

data didalam database kepegawaian dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 

 

 
 

Untuk mengajukan surat tugas belajar dan izin belajar, pengajuan surat tugas 

belajar dan izin belajar dapat di lakukan operator SIMADIG, dimana surat 

tugas belajar dan izin belajar yang diinput akan langsung masuk kedalam 

database kepegawaian.  

Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat melihat dan mendownload 

dengan meng-klik tombol . Dengan meng-klik , data dapat 

disimpan dalam bentuk Excel, data yang disimpan akan tersimpan didalam 

media penyimpanan.  
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Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pensiun 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah pegawai yang akan 

pensiun, informasi jumlah pegawai yang akan pensiun tampil berdasarkan 

data didalam database kepegawaian dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 

 

 
 

Data pegawai yang akan pensiun di lakukan oleh sistem secara otomatis, 

dimana data pegawai yang akan pensiun diambil dari database kepegawaian.  

Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat melihat dan mendownload 

dengan meng-klik tombol . Dengan meng-klik , data dapat 

disimpan dalam bentuk Excel, data yang disimpan akan tersimpan didalam 

media penyimpanan.  
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Selain table-tabel diatas, Pejabat yang telah login/masuk 

kedalam aplikasi akan diarahkan pada halaman 

dashboard. Pada halaman dashboard ini disediakan 

panel pilihan disebelah kiri, dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

LAPORAN DATA PEGAWAI 

Laporan data pegawai yang tersedia di Sistem Aplikasi Arsip Digital Berbasis 

Web ini ada beberapa Menu sebagai berikut : 
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a. Eselon I 

Eselon I menampilkan data pegawai sesuai dengan jabatan masing-masing 

pegawai, pada laporan data pegawai juga menampilkan Data Riwayat 

Hidup per-pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

b. Eselon II 

Eselon II menampilkan data pegawai sesuai dengan jabatan masing-

masing pegawai, pada laporan data pegawai juga menampilkan Data 

Riwayat Hidup per-pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

c. Eselon III 

Eselon III menampilkan data pegawai sesuai dengan jabatan masing-

masing pegawai, pada laporan data pegawai juga menampilkan Data 

Riwayat Hidup per-pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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d. Eselon IV 

Eselon IV menampilkan data pegawai sesuai dengan jabatan masing-

masing pegawai, pada laporan data pegawai juga menampilkan Data 

Riwayat Hidup per-pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

e. Jabatan Fungsional Umum 

Jabatan Fungsional Umum menampilkan data pegawai sesuai dengan 

jabatan masing-masing pegawai, pada laporan data pegawai juga 
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menampilkan Data Riwayat Hidup per-pegawai, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 
 

f. Jabatan Fungsional Tertentu 

Jabatan Fungsional Tertentu menampilkan data pegawai sesuai dengan 

jabatan masing-masing pegawai, pada laporan data pegawai juga 

menampilkan Data Riwayat Hidup per-pegawai, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 
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LAPORAN  

Laporan yang tersedia di Sistem Aplikasi Arsip Digital Berbasis Web ini ada 

beberapa Menu sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (Jft) Kesehatan Dan 

Teknis   

Laporan berdasarkan jabatan fungsional tertentu (jft) kesehatan dan 

teknis menampilkan rekapitulasi pegawai sesuai dengan jabatan 

kesehatan dan teknis, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

b. Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu Dan 

Umum 

Laporan berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan 

umum menampilkan rekapitulasi pegawai sesuai dengan jabatan 

struktural, jabatan fungsional tertentu dan umum, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 



94 

 

c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Laporan berdasarkan pendidikan terakhir menampilkan rekapitulasi 

pegawai sesuai dengan jabatan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 
 

d. Berdasarkan Pangkat/Gol. 

Laporan berdasarkan pangkat/gol menampilkan rekapitulasi pegawai 

sesuai dengan pangkat/gol, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

e. Berdasarkan Jenis Kelamin/Gol. 

Laporan berdasarkan jenis kelamin/gol menampilkan rekapitulasi 

pegawai sesuai dengan jenis kelamin/gol, dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 
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f. Berdasarkan Golongan (OPD) 

Laporan berdasarkan golongan menampilkan rekapitulasi pegawai sesuai 

dengan golongan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

g. Berdasarkan Jabatan (OPD) 

Laporan berdasarkan menampilkan rekapitulasi pegawai sesuai dengan 

jabatan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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h. Berdasarkan Jenis Kelamin (OPD) 

Laporan berdasarkan jenis kelamin  menampilkan rekapitulasi pegawai 

sesuai dengan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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OPERATOR OPD 

 

Seorang pegawai akan ditunjuk menjadi operator di masing-masing OPD 

dimana operator OPD  akan masuk kedalam aplikasi dimana system akan 

mengarahkan pada halaman dashboard, pada halaman ini telah disediakan 

daftar pegawai untuk mempermudah operator OPD dapat langsung mengubah 

dan menambah data pegawai. 

 

 
 

Pada halaman ini operator OPD telah disediakan beberapa modul, modul-

modul ini untuk mempermudah operator dapat langsung mencari pegawai 

yang akan diinput, dengan sistem pencarian , dapat dilihat pada gambar diatas. 

Pada halaman ini akan menampilkan nama pegawai dimana data ini diambil 

dari table pegawai yang telah diinput oleh pegawai. Semua data yang sudah 

diinput akan tersimpan di dalam database yang terhubung dengan database 

kepegawaian. Dimana operator OPD bisa melihat beberapa fungsi pada 

halaman ini, operator OPD dapat mengklik tombol    yang digunakan 

untuk melihat profil pegawai, dapat di lihat seperti gambar dibawah ini. 
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Pada halaman dashboard ada tiga menu yaitu  dimana setiap 

menu memiliki fungsi masing-masing, menu-menu akan menampilkan nama 

pegawai dimana data ini diambil dari table pegawai yang telah diinput oleh 

pegawai.  

Semua data yang sudah diinput akan tersimpan di dalam database yang 

terhubung dengan database kepegawaian. Dimana operator OPD bisa melihat 

beberapa fungsi pada halaman ini. Untuk merubah dan menambah data, 

operator OPD dapat : 

1. Pilih nama pegawai yang ada di OPD anda atau ketik nama pegawai yang 

akan di update data-data nya di kolom search disebelah kanan atas. 

2. Setelah kita pilih nama yang bersangkutan, klik tombol “edit”, maka akan 

muncul halaman berikut : 
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Untuk melihat, mendownload dan menambah berkas, operator OPD dapat : 

1. Pilih nama pegawai yang ada di OPD anda atau ketik nama pegawai yang 

akan di update data-data nya di kolom disebelah kanan. 

2. Setelah kita pilih nama yang bersangkutan, klik tombol “berkas”, maka 

akan muncul halaman berikut : 
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Selain table-tabel diatas, operator disetiap OPD yang 

telah login/masuk kedalam aplikasi akan diarahkan 

pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini 

disediakan panel pilihan disebelah kiri, dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 
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a. DUK 

Daftar urut kepangkatan menampilkan data pegawai sesuai dengan 

jabatan masing-masing pegawai, pada laporan data pegawai juga 

menampilkan Data per-pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Pada halaman daftar urut kepangkatan akan menampilkan nama pegawai 

dimana data ini diambil dari table pegawai yang telah diinput oleh 

pegawai. Semua data yang sudah diinput akan tersimpan di dalam 

database yang terhubung dengan database kepegawaian. Operator OPD 

bisa melihat beberapa fungsi pada halaman ini, operator OPD dapat 

mengklik tombol  yang digunakan untuk mendownload daftar 

urut kepangkatan pada OPD bersangkutan, dapat di lihat seperti gambar 

dibawah ini. 
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operator OPD dapat mengklik tombol  yang digunakan untuk 

mencetak daftar urut kepangkatan pada OPD bersangkutan, dapat di lihat 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 
 

b. DATA 

Seorang operator OPD akan berada pada halaman data pegawai, dimana 

pada halaman ini telah disediakan data pegawai untuk mempermudah 

operator mengetahui informasi pegawai dan dapat langsung melihat data 

pegawai. Dapat dilihat pada gambar seperti dibawah ini: 
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ADMINISTRATOR  

 

Seorang administrator akan berada pada halaman dashboard, dimana pada 

halaman ini telah disediakan informasi pegawai untuk mempermudah 

administrator untuk dapat langsung mengubah dan menambah data pegawai. 

Dapat dilihat pada gambar seperti dibawah ini: 

 

 
 

Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Pencarian 

Panel ini hanya digunakan untuk mencari dan menampilkan data pegawai 

yang berdasarkan jabatan setiap pegawai. Pada halaman ini, perubahan data 

dilakukan oleh administrator, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

Hasil pencarian dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 
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Jika seorang pejabat 

membutuhkan daftar riwayat 

hidup pegawai pegawai, 

administrator dapat men-

download dengan meng-klik tombol . DRH pegawai dapat dicetak, dapat 

dilihat seperti gambar dibawah ini:  
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Jika seorang pejabat membutuhkan 

daftar riwayat hidup pegawai 

keluarga dari seorang pegawai, 

administrator dapat mendownload 

dengan meng-klik tombol. DRH pegawai dapat dicetak, dapat dilihat seperti 

gambar dibawah ini:  

 

 
 

Jika seorang pejabat membutuhkan 

daftar riwayat hidup pegawai yang 

terkena hukuman disiplin dari 

seorang pegawai, administrator 

dapat mendownload dengan meng-klik tombol. DRH pegawai dapat dicetak, 

dapat dilihat seperti gambar diatas hanya saja dipoint terakhir ada 

penambahan hukuman displin . 
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Jika seorang pejabat membutuhkan 

indeks profesionalitas ASN, 

administrator dapat mendownload 

dengan meng-klik tombol. indeks 

profesionalitas ASN dapat dicetak, 

dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 
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Pada halaman ini 

administrator dapat 

mengubah data pegawai 

dimana data ini diambil 

dari table pegawai yang 

telah diinput oleh pegawai. Semua data yang sudah diinput akan tersimpan di 

dalam database yang terhubung dengan database kepegawaian. Administrator 

bisa melihat beberapa fungsi pada halaman ini. Untuk merubah dan 

menambah data,  administrator dapat : 

1. Ketik nama pegawai yang akan di update data-data nya di kolom 

pencarian disebelah atas. 

2. Setelah kita pilih nama yang bersangkutan, klik tombol “edit data 

pegawai”, maka akan muncul halaman berikut : 

 

 

 

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah data pegawai yang 

berdasarkan jabatan setiap pegawai. Pada halaman ini, disaat ada perubahan 
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data oleh administrator data pegawai secara otomatis, dapat dilihat seperti 

gambar dibawah ini: 

 

 
 

Jika seorang pejabat membutuhkan data dapat mendownload dengan meng-

klik tombol  . Data dapat disimpan dalam bentuk Excel, data yang 

disimpan akan tersimpan didalam media penyimpanan.  

 

 

 

Tabel Data Pegawai Aktif 

Panel ini hanya digunakan untuk menampilkan jumlah data pegawai yang 

aktif. Pada halaman ini, disaat ada perubahan data oleh administrator data 

pegawai secara otomatis, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: 
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Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

a. Detail Pengguna 

Seorang pegawai akan berada pada detail pegawai, dimana pada halaman 

ini telah disediakan daftar pegawai untuk mempermudah pegawai dapat 

langsung mengubah dan menambah data pegawai. Dapat dilihat pada 

gambar seperti dibawah ini. 
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b. Profil Pengguna 

Pada halaman profil pengguna, pegawai dapat merubah isi di profil 

pengguna dengan memasukan perubahan pada setiap menu formnya. Jika 

sudah merubah isi form dan akan melakukan perubahan maka klik tombol 

“Proses Data”, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini. 

 

 

c. DUK 

Daftar urut kepangkatan menampilkan data pegawai sesuai dengan 

jabatan masing-masing pegawai, pada laporan data pegawai juga 

menampilkan Data per-pegawai, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Pada halaman daftar urut kepangkatan akan menampilkan nama pegawai 

dimana data ini diambil dari table pegawai yang telah diinput oleh 

pegawai. Semua data yang sudah diinput akan tersimpan di dalam 

database yang terhubung dengan database kepegawaian. Operator OPD 

bisa melihat beberapa fungsi pada halaman ini, operator OPD dapat 

mengklik tombol  yang digunakan untuk mendownload daftar 

urut kepangkatan pada OPD bersangkutan, dapat di lihat seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

operator OPD dapat mengklik tombol  yang digunakan untuk 

mencetak daftar urut kepangkatan pada OPD bersangkutan, dapat di lihat 

seperti gambar dibawah ini: 
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d. Lihat Pegawai 

Administrator dapat lihat table pegawai, dimana pada halaman ini telah 

disediakan daftar pegawai untuk mempermudah pegawai dapat langsung 

mengubah dan menambah data pegawai. Dapat dilihat pada gambar 

seperti dibawah ini. 

 

 

 

 

Selain table-tabel diatas, Administrator yang telah 

login/masuk kedalam aplikasi akan diarahkan 

pada halaman dashboard. Pada halaman 

dashboard ini disediakan panel pilihan disebelah 

kiri : 

 

Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

a. Pegawai Dalam Angka 

Seorang administrator akan berada pada halaman data pegawai, dimana 

pada halaman ini telah disediakan data pegawai untuk mempermudah 
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pejabat dapat langsung melihat data pegawai. Dapat dilihat pada gambar 

seperti dibawah ini: 
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b. Ubah Password SIMADIG/Cuti 

Kita akan membahas user dengan hak akses sebagai Administrator yang 

menampilkan keseluruhan data operator dan user pegawai, halaman ini 

digunakan untuk merubah, menghapus data operator dan user pegawai 

dapat dilihat seperti gambar dibawah ini : 

 

 
 

Klik salah satu username, admin akan masuk pada halaman ubah dan 

hapus operator. Setelah berhasil masuk kedalam aplikasi, administrator 

diarahkan kehalaman ubah password ini akan menampilkan data 

operator dan user pegawai yang diberikan otorisasi akses,. 
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halaman ini juga dapat langsung digunakan untuk menghapus data 

dengan mencentang check box yang telah disediakan, dengan mencentang 

data akan dihapus secara  dapat dilihat seperti gambar dibawah ini  

 

 
 

Cakupan dan tujuan program : Setelah memilih nama operator. Admin 

dapat memberikan hak otorisasi kepada operator dan pegawai didalam 

aplikasi ini, Admin mengaarahkan hak pengguna sesuai dengan hak dan 

fungsinya. 

 

c. Bakcup Database pegawai 

Halaman backup yang digunakan untuk melakukan duplikasi dan 

perbaikan database, dimana halaman ini juga berfungsi dapat merubah 

nama, menghapus dan membuat cadangan database yang diduplikasikan.  

Administrator hanya mengklik button backup an repair database. Setelah 

berhasil, aplikasi akan menampilkan hasil proses dan hasil dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Halaman Hasil Backup, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Selain table-tabel diatas, Administrator yang telah 

login/masuk kedalam aplikasi akan diarahkan 

pada halaman dashboard. Pada halaman 

dashboard ini disediakan panel pilihan disebelah 

kiri. 

Adapun fungsi dari masing-masing panel pilihan 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Surat 

Halaman ini menampilkan surat masuk yang ada di BKPSDMD Prov. Kep. 

Bangka Belitung ditampilkan secara dinamis dimana perubahan data 

terjadi jika ada perubahan yang dilakukan operator surat masuk.  Dapat 

dilihat seperti gambar dibawah ini : 

 

 
 

b. Cuti Pegawai 

Halaman ini menampilkan cuti pegawai ditampilkan secara dinamis 

dimana perubahan data terjadi jika ada perubahan yang dilakukan 

operator.  Halaman ini menampilkan data diantaranya pencarian pegawai 

dan OPD. 

 



118 

 

 
 

Setelah melakukan pencarian nama pegawai pada halaman pencarian, 

pengguna dapat memilih nama pegawai mana yang mengajukan cuti.  

 

 
 

Pengguna dapat masuk pada formulir isian pengajuan cuti apabila 

pengguna telah meng-klik tombol “Cuti Tahunan”. 

 



119 

 

 
 

c. Hukuman Disiplin 

Halaman ini menampilkan hukuman disiplin ditampilkan secara dinamis 

dimana perubahan data terjadi jika ada perubahan yang dilakukan 

operator.  Halaman ini menampilkan data diantaranya pencarian pegawai. 

 

 
 

Setelah melakukan pencarian nama pegawai pada halaman pencarian, 

pengguna dapat memilih nama pegawai mana yang terkena hukuman 

disiplin.  
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Pengguna dapat masuk pada formulir isian hukuman disiplin apabila 

pengguna telah meng-klik tombol “aju hukuman disiplin”. 

 

 
 

d. Tugas Belajar 

Pengguna akan berada pada halaman sesuai dengan otorisasi yang 

diberikan, pengguna yang diberikan akses sebagai peserta ujian maka 

pegawai tersebut dapat langsung melihat hasil, sistem akan menampilkan 

hasil seperti gambar dibawah ini. 
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Pengguna dapat mengklik pada subjek untuk melihat hasil ujian, pegawai 

akan diarahkan pada halaman hasil ujian dimana pada halaman ini akan 

ditampilkan hasil ujian tugas belajar, pegawai hanya dapat melihat hasil 

masing-masing tidak dapat melihat hasil peserta lainnya.  

 

 
 

Untuk kembali pengguna dapat kembali kehalaman utama dengan 

mengklik menu yang berada diatas, seperti gambar dibawah. 

 

 
 

Bagian lain dari aplikasi ini adalah bagian yang digunakan administrator, 

administrator yang bertugas menginput data peserta harus melakukan 

login pada aplikasi ini. Setelah administrator melakukan login, akan 

diarahkan pada halaman form isian hasil ujian tugas belajar, administrator 

dapat mengisi nama penguna yang mengikuti seleksi ujian tugas belajar, 
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nama pegawai, nomor induk pegawai, jurusan, nama universitas dan 

lainnya.  

 

 
 

Agar pengiriman pesan tidak salah dan untuk memastikan hasil 

dikirimkan pada peserta dengan benar, maka administrator harus 

memilih nama peserta tugas belajar dengan benar. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 
 

Administrator dapat melakukan pengisian pada halaman form isian hasil 

ujian tugas belajar, administrator dapat mengisi nama penguna yang 

mengikuti seleksi ujian tugas belajar, nama pegawai, nomor induk 

pegawai, jurusan, nama universitas dan lainnya. Apabila administrator 

telah selesai mengisi data, maka administrator dapat meng-klik tombol 

“kirim”. 
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Agar pengiriman pesan tidak salah dan untuk memastikan hasil 

dikirimkan pada peserta dengan benar, maka administrator harus 

memilih nama peserta tugas belajar dengan benar. Apabila terjadi 

kesalahan pengiriman, administrator dapat menghapus pesan yang telah 

dikirim. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Apabila terjadi kesalahan pengiriman, administrator dapat menghapus 

pesan yang telah dikirim. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

Administrator dapat langsung menghapus data yang telah diinput dengan 

meng-klik tombol “hapus”.  

 

 

PENUTUP 
 

Demikian Buku Petunjuk Teknis Penggunan Sistem Aplikasi Arsip Digital 

secara elektronik Berbasis Web ini dibuat, semoga dapat mempermudah 

bagi pengguna dalam menjalankannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat 

menghubungi : 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 

Kompleks Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148  

( 0717) 435214 Fax. (0717) 423310, Website : bkpsdmd.babelprov.go.id 

 

 

 

 

 

 

 


